Cennik sterowników (automatyki)
DOSTĘPNE STEROWANIE (układ automatyki central)
MANUALNY STEROWNIK - MISTRAL RM4
-4 zakresy wydajności
-funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia
-funkcja wietrzenia

CENA
NETTO
650 zł

-możliwość sterowania pracą centrali z wentylatorami EC(4 biegi)
-sterowanie Bypassem

75 zł

PROCESOROWY STEROWNIK - MISTRAL RC4
WERSJA PODSTAWOWA:
4 zakresy wydajności (wersja EC 7 zakresów),
program pracy tygodniowej
praca automatyczna lub ręczna
7 programów fabrycznych, 4 programy użytkownika
funkcja wietrzenia z regulatorem czasowym
funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia, 1)
informacja o konieczności wymiany filtrów
informacja o nieprawidłowej pracy centrali
awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pożaru
możliwość podłącznia kilku sterowników do jednej centrali
współpraca centrali z okapem kuchennym
zasilanie sterownika napięciem bezpiecznym 12V
sterowanie elektryczne wtórnej nagrzewnicy elektrycznej (pulser, termostat kanałowy)

1 770 zł

+ 350 zł

sterowanie zewnętrznej przepustnicy GWC/czerpnia ścienna (na podstawie czujnika temperatury
zewnętrznej)
płynne sterowanie zaworem trójdrogowym nagrzewnicy wodnej (0-10V, termostat kanałowy) centrale
MISTRAL 300-800
płynne sterowanie zaworem trójdrogowym nagrzewnicy wodnej (0-10V, termostat kanałowy) centrale
MISTRAL 1100-6000

+ 350 zł

zawór + siłownik nagrzewnicy wodnej do centrali Mistral 300-800

+ 730 zł

zawór + siłownik nagrzewnicy wodnej do centrali Mistral 1100-6000

+ 950 zł

układ sygnalizacji 2 presostatów (np. filtrów)

+ 330 zł

higrometr pomieszczeniowy (sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie wilgotności powietrza)

+ 300 zł

Czujnik CO2 (sterowanie wydajnością wentylacji na podstawie stężenia dwutlenku węgla)

+ 600 zł

+ 150 zł

+ 560 zł

PROCESOROWY STEROWNIK - MISTRAL RC3
WERSJA PODSTAWOWA:
4 zakresy wydajności
sterowanie wentylatorami EC
funkcja wietrzenia z regulatorem czasowym
funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą czasu opóźnienia, 1)
informacja o konieczności wymiany filtrów,
informacja o nieprawidłowej pracy centrali
sterowanie pracą dodatkowej przepustnicy strefowej
możliwość podłącznia kilku sterowników do jednej centrali
zasilanie sterownika napięciem bezpiecznym 12V
WERSJA GEO:
sterowanie pracą bypassu (automatyczne/ręczne)
sterowanie pracą przepustnicy GWC/czerpnia ścienna (automatyczne/ręczne)
WERSJA Z NAGRZEWNICĄ:
sterowanie stycznikowe wtórnej nagrzewnicy elektrycznej do nagrzewnic poniżej 2,5 kW (termostat
kanałowy)
sterowanie elektrycznie wtórnej nagrzewnicy elektrycznej (pulser, termostat kanałowy)

1560 zł

+ 150 zł

+ 100 zł
+ 350 zł

PROCESOROWY STEROWNIK RC6
WERSJA PODSTAWOWA:
praca automatyczna lub ręczna (program tygodniowy)
4 zakresy wydajności wentylacji,(wersja EC 7 zakresów).
7 programy fabryczne, 4 program użytkownika,
funkcja wietrzenia z regulowanym czasem,

1320 zł

funkcja rozmrożenia wymiennika ciepła z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia,
informacja o konieczności wymiany filtrów,
zatrzymanie centrali w przypadku pożaru ( Awaryjny STOP)
współpraca centrali z okapem kuchennym
FUNKCJE DODTAKOWE:
automatyczne lub ręczne sterowanie zewnętrzną przepustnicą GWC,

+ 350 zł

płynne sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy wtórnej (czujnik kanałowy)
Standardowo układ przeciwzamrożeniowy "pulsacyjny" - okresowa praca nawiewu podczas mrozów (w
zależności od temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego i zewnętrznego). Opcjonalnie rozmrażanie
powietrzem usuwanym - zastosowanie przepustnicy recyrkulacyjnej (wybrane modele), lub poprzez podgrzanie
powietrza świeżego - dodatkowa elektryczna nagrzewnica wstępna.

